inPress ontwerpt, realiseert, plaatst, verwijdert en stockeert borden, doeken en s ckers in opdracht
van vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars. We zijn de grootste producent-leverancier-installateur
in Vlaanderen en Brussel. Voor projectontwikkelaars met interna onale projecten
voeren we ook opdrachten uit in het buitenland.
In de loop der jaren – inPress is opgericht in 1991 – hebben we onze tools voor zeefdruk en digital
prin ng sterk ver jnd. Onze gra sche medewerkers schudden duidelijke ontwerpen uit hun mouw
en leveren drukwerk van topkwaliteit af. Elke dag zijn een ental teams onderweg om borden,
doeken en s ckers te plaatsen én verwijderen wanneer onze klanten daartoe de opdracht geven.

Bele eraar - Signmaker
Voor welke uitdaging sta jij?
•
•

Je wordt verantwoordelijk voor de montage van s ckers bij klanten over heel België
Je zal voornamelijk bele ering, raams ckers, digitaal printwerk, zandstraal-folies en etalage- en
voertuigbele ering plaatsen

Wie ben jij ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij levert kwalita ef werk volgens de werkinstruc es, zelfs binnen de vaak scherpe deadlines (verschuivingen in
planning)
Je kan crea eve oplossingen bedenken bij onvoorziene omstandigheden zonder dat je inboet aan
nauwkeurigheid
Je hebt oog voor de allerkleinste details : nauwkeurig werken is een must alsook interesse en a niteit met
materialen
Je hebt absoluut geen hoogtevrees : je zal werken op een stelling, ladder en met een hoogtewerker
Je kan zelfstandig werken, je bent een echte plantrekker
Je maakt graag deel uit van een team
Je communiceert op een vriendelijke en professionele manier met klanten want je bent immers een
vertegenwoordiger van Inpress
Je hebt een rijbewijs B
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een gelijkaardige func e
Je werkt zowel in de zomer als in de winter graag buiten

Wat kunnen wij je aanbieden :
•
•
•
•
•

Een veelzijdige job met veel zelfstandigheid
De ondersteuning van een dynamisch en nancieel gezond bedrijf waar een warme, familiale en open sfeer
heerst en waar naast het harde werk ook jd is voor een aangename babbel
Een stabiele job van 37u/week met 20 verlofdagen en 1 extra inPress-dag
Uiteraard een salaris in lijn met je ervaring met extra legale voordelen zoals maal jdcheques, een bonusregeling,
enz …
En opleidingen om je skills up-to-date te houden
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Bekijk zeker onze website om een idee te krijgen van onze ac viteiten en als je denkt dat deze job jouw volgende stap is, mail dan asap
je CV naar karin@inpress.be met een klein woordje uitleg waarom je graag een gesprek wil en wij nemen graag contact op met jou.

HOE ZIET JOUW DAG ALS BELETTERAAR ER UIT?

Vanmorgen om 8u50 aangekomen op het bedrijf.
Ik kijk mijn dozen na, die mijn collega’s van het atelier hebben klaargezet.
Komt alles overeen met mijn digitale planning?
Alles volledig. GO!
Eerste stop: een raamsticker kleven van 100x150 cm bij een particulier.
Even poetsen, plakken en 10 minuten later kan ik al een foto van het resultaat uploaden op m’n iPad : zo kan mijn project
manager mee volgen hoe mijn dag verloopt.
… Hop naar de volgende opdracht.
Dit keer 3 ramen op hoogte : de hoogtewerker staat klaar. Goed geregeld!
Maar, oei, precies een type dat ik niet ken… Even bellen met de project manager. Bezet.
Bij collega’s kan ik ook altijd te rade gaan.
Een gouden tip later ga ik de lucht in. Beetje vechten tegen de wind, maar ook deze stickers hangen. YES!
Nog 1 job te gaan vandaag : een raam van 2,5 x 4 m.
Dat zijn meerdere stukken.
Dankzij de markeringen van de collega’s van de print-afdeling komen de overlappingen mooi uit. Hm… na het laatste stuk
heb ik een spatie van 2 cm open. Best als feedback doorgeven!
Kijk eens aan: 15u en al klaar met mijn dagprogramma. Ideaal. Dan kan ik nog langs Inpress om mijn camionette leeg te
maken.
‘Druk, druk, druk’ hoor ik in het atelier.
Ik steek mijn handen opnieuw uit de mouwen en maak mijn stickers voor morgen gewoon zelf klaar.
Iedereen tevreden.
Ik kan meteen laden voor morgen, zo kan ik rechtstreeks op pad.
Check, alles bij.
Tot morgen!

